
                       

 
MESTO  BYTČA 

 

VÝZVA NA  PREDLOŽENIE CENOVEJ  PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie  

predmetu zákazky: 
„KAMEROVÝ  SYSTÉM  MESTA  BYTČA –  3. ETAPA“. 

 
1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Bytča 
Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča   
IČO: 00 321 192 
Telefón: 041/5073914 
Fax: 041/5073912 
Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 
Kontaktná osoba: vo veciach procesu VO - Ing. Dušan Beníček; 041/507 39 14 
    vo veciach technických a obhliadka – Marek Smatana;  

 041/507 39 29 – náčelník mestskej polície 
e-mail : aukcie@bytca.sk 

 
2 Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo 

 
3.   Miesto a lehota dodania zákazky: Podľa bodu 1.  tejto výzvy, v lehote najneskôr do                     
          30.11.2018, pričom vyúčtovanie  musí byť vykonané najneskôr do 10.12.2018.   
 
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o dodanie a montáž kamerového systému 
pre potreby Mestskej polície v Bytči, podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej 
v tabuľke  č. 1. za účelom: 

 Systematického a kontinuálneho monitorovania exponovaných lokalít v katastrálnom 

území mesta Bytča za účelom zvýšenia bezpečnosti ochrany zdravia a majetku občanov 

a iných subjektov pôsobiacich v obci s cieľom prevencie kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti na úseku: 

o  násilnej kriminality ohrozujúcej zdravie a životy ľudí formou lúpeží 

a prepadnutí, najmä právnických osôb (predajní, prevádzok zriadených na 

podnikanie a firiem), subjektov zriadených obcou (Základná a materská škola), 

ako i fyzických osôb, 

o  majetkovej kriminality, predovšetkým vlámaním do domov, bytov, pivníc, 

garáží, obchodov a školských zariadení, ako aj krádeží a poškodzovania 

motorových vozidiel, 

o  distribúcie a užívania omamných a psychotropných látok, resp. mravnostnej 

kriminality. 

 Zabezpečenie a posilnenie dozoru nad verejným poriadkom formou monitorovania 

vytypovaných lokalít obce podľa analýzy rizík a ohrození. 
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Komentár k štruktúrovanému rozpočtu: 
Samotný monitorovací systém pozostáva zo: 

 6 kusov vonkajších kamier  

 Vnútornej štruktúrovanej kabeláže na prenos signálu 

 Vnútornej káblovej inštalácie napojenia na zdroj elektrickej energie v napäťovej 

elektrickej sústave 220V 

Umiestnenie kamier a predpokladaný záber kamier: 

 Na ulici Sidónie Sakalovej, kde bude monitorovaný priestor detského ihriska – 1 ks 

 Na ulici Bottova, kde bude monitorovaný priestor v okolí garáží a parkoviska – 1 ks 

 Na cintoríne – 1 ks 

 Na ulici Rázusova, kde bude monitorovaný priestor okolia detského domova a parku  
– 1 ks  

 Na ulici Kiliánova, kde bude monitorovaný priestor parku a okolia zámku – 2 ks 
 
Monitorovací kamerový systém z hľadiska monitorovania priestorov a záznamu na záznamové 
média bude pracovať v nepretržitej prevádzke. Z hľadiska personálneho obsadenia bude 
zabezpečený z vlastných zdrojov mesta v pracovnom čase stanovenom v organizačnom 
poriadku mesta. Centrálny dispečing systému je inštalovaný v sídle mestského úradu – 
mestskej polície. Prevádzkové náklady monitorovacieho systému budú hradené z vlastných 
zdrojov rozpočtu mesta. 

 
Tabuľka č. 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

Kamery, zariadenia 

Položka                                                           Počet   Cena s DPH 

3,0 Mpix mini speed dome kamera, 
1/ 2,8“ Progressive Scan CMOS, 
12Xoptický, 16Xdigitálny Zoom, 
obj. 4,7-56,4mm 2048x1536x25 
fps, citlivosť farebne 0,01 Lux, čb. 
0,001 Lux, IR ON 0 Lux, 6 ks IR LED, 
IR dosvit 60m, Multiple Streams, 
Pan 0-360 plynulo. 4 ks =   

3,0 Mpix exteriérová kompaktná IP 
kamera s IR, 1/3“ PS CMOS, IR do 
60m, ICR filter (D/N), DWDR, 
3DNR, AWB, AGC, BLC, Micro SD 
(max. 128 GB), PoE ONVIF, 
H.264/MJPEG, 3,0 Mpx, 20 sn./s 
alebo 1080p 25 sn./s., dual stream, 
Motorický objektív 2,7 – 12mm, 
uhol záberu H: 92-28, CMS sw 
KVMS Pro, Mob. App CMOB, IP 66 2 ks    

Montážna pätica pre kameru 6 ks    

Držiak na stĺp  6 ks    

Zdroj DC 48V/1A 4 ks    

Systém pre napájanie z verejného 
osvetlenia 1 ks    

El. Kábel CYKY 3x1,5 50 m    

Passiv PoE Injektor 6 ks    

FTP cat5e kábel závesný 280 m    



FTP cat5e kábel 50 m    

Montážna krabica 3 ks    

Montážna krabica veľká 2 ks    

Istič 6A + Zásuvka 230V 2 ks    

Montáž a zapojenie ističa a zásuvky 
230V do existujúcej el. siete 5 ks    

Ostatný spojovací materiál  5 ks    

Montáž kamery s nastavením 6 ks    

Montáž držiaka kamery 6 ks    

Montáž el. kábla CYKY 3x1,5 280 m    

Montáž FTP kábla 330 m    

Montáž konzoly na stenu, materiál 1 ks    

Uvedenie zariadenia do prevádzky 20 hod.    

Optická prípojka 5 ks    

Spolu     
 
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa  

7. Podmienky účasti: Ak verejný obstarávateľ zistí v rámci zisťovania oprávnenia uchádzača 
dodávať tovar, resp. tovary,  (v nadväznosti na zákon č. 18/2018 Z. z. o Ochrane osobných 
údajov), že uchádzač, ktorý predložil ponuku, nemá, doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, bude tento zo súťaže vylúčený.  
Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto 
informáciu uviesť v ponuke.  
 
Podmienkou účasti na verejnom obstarávaní je predloženie licencie na prevádzkovanie 
technickej služby vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru SR, podľa § 68 ods.1 
zákona č. 473/2005 Z. z.  o súkromnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov. 
 

 8. Kritériá hodnotenia ponúk:  
 

Por.č.   Váha 

1. Kritérium na vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom• 100% 

• cena celkom – v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa. 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 
 

a) Dňa 26.10.2018, do 9. 00  hod., 
b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, 

poštou,   alebo osobne na  poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy 
c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť 

v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa, 



- obchodné meno a adresa uchádzača, 
- „Kamerový systém pre Mestskú políciu Bytča“ – NEOTVÁRAŤ 

- predpokladaná hodnota zákazky –  7.625,40 € bez DPH   
 

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v 
lehote splatnosti 14  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
 
11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup 
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška  
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie  predmetnej zákazky, ako aj v zmysle   
§ 57 ods. 1 a 2  zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
Predmet zákazky -  projekt v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018, je spolufinancovaný 
z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu a finančných prostriedkov verejného 
obstarávateľa. 
 
 
 

 
 
 
V Bytči, dňa: 8.10.2018 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav  Minárčik 
     primátor mesta 

 

 
 

 

 


